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- ANNONYMIZOVANÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA - 

- PRO MČ PRAHA-LIBUŠ KE ZVEŘEJNĚNÍ - 

 

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A MOBILNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

NA ÚZEMÍ PRAHY 12 

(PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA, 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016) 

STATISTICKÉ VÝSTUPY Z PĚŠÍ TERÉNNÍ PRÁCE 

Celkový počet kontaktů (z toho: ženy – 10, cizinci – 6, mladí do 26 let – 0) 32 

Počet kontaktů zdravotníka  2 

Počet protipožárních opatření v místě přespávání lidí bez domova (protipožární prevence) 0 

Počet vydaných pozvánek do nízkoprahového denního centra 

(pozvánky byly vydány pouze zcela novým klientům, a to pouze v případě, že služby 
denního centra nevyužívali) 

0 

 

PŘEHLED ŘEŠENÝCH ONEMOCNĚNÍ 

Přehled ošetřených onemocnění nebo diagnostikovaných onemocnění s následným doporučením 

návštěvy lékaře (u jednoho kontaktu může být provedeno více zdravotnických intervencí). 

Ošetření ran (hnisavé záněty, abscesy, popáleniny, odřeniny apod.) 2 

 

MÍSTA KONTAKTU 

VEŘEJNÁ MÍSTA: 

- CELKEM 8 MÍST NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO CELKU PRAHA 12 – 
- Z TOHO 1 MÍSTO NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ - 

 

MÍSTA K PŘESPÁVÁNÍ: 

- CELKEM 16 MÍST NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO CELKU PRAHA 12 – 
- Z TOHO 7-8  MÍST NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ - 

 

 

NADĚJE, POBOČKA PRAHA 

K BRANCE 11/19E, 155 00 PRAHA 5 

+420 222 521 100, PRAHA@NADEJE.CZ 
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STATISTICKÉ VÝSTUPY Z MOBILNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Počet dnů, kdy Mobilní sociální služba vyjela 5 

Celkový počet kontaktů (z toho: ženy – 28, cizinci – 26, mladí do 26 let – 5) 152 

Počet uskutečněných rozhovorů sociálního pracovníka 6 

Počet kontaktů zdravotníka  36 

Počet převozů 

(převozy do zdravotnického zařízení, příp. zařízení sociálních služeb – akutní případy) 

0 

Počet poskytnuté materiální pomoci (strava, ošacení, obuv, zdravotnický materiál) 296 

Počet vydaných pozvánek do nízkoprahového denního centra 

(pozvánky byly vydány pouze zcela novým klientům, a to pouze v případě, že služby 
denního centra nevyužívali) 

0 

 

PŘEHLED ŘEŠENÝCH ONEMOCNĚNÍ 

Přehled ošetřených onemocnění nebo diagnostikovaných onemocnění s následným doporučením 

návštěvy lékaře (u jednoho kontaktu může být provedeno více zdravotnických intervencí). 

Nekrvácivá poranění 8 

Kožní 4 

Ošetření ran (hnisavé záněty, abscesy, popáleniny, odřeniny apod.) 17 

Bércové vředy 4 

Zdravotní konzultace 

(konzultace se především týkají zdravotních rizik při užívání návykových látek a zanedbá-
vání hygieny a dále doporučeních k návštěvě lékaře) 

3 

 

PŘEHLED VYDANÉ MATERIÁLNÍ POMOCI 

Strava 152 

Hygienické potřeby 27 

Ošacení a obuv (včetně spodního prádla a ponožek) 84 

Zdravotnický materiál v rámci ošetření 33 

 

 

PŘEHLED A HARMONOGRAM NAVŠTĚVOVANÝCH STANOVIŠŤ MOBILNÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY (KAŽDOU PRACOVNÍ STŘEDU) 

 

Praha 12 - STANOVIŠTĚ A - 12.30-14-00 

Praha 12 - STANOVIŠTĚ B - 14.15-15.45 



 

 
 

3/5 

POČET OSOB V JEDNOTLIVÝCH DNECH POSKYTOVANÉ MOBILNÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Datum - STANOVIŠTĚ A - - STANOVIŠTĚ B - 

1. 6. 2016 17 10 

8. 6. 2016 17 10 

15. 6. 2016 13 19 

22. 6. 2016 21 11 

29. 6. 2016  19 15 

 

Průměrně byly služby Mobilní sociální služby poskytnuty - na stanovišti - STANOVIŠTĚ A - 17,4 

osobám/den a na stanovišti - STANOVIŠTĚ B - 13 osobám/den. 

Výkon pěší terénní práce byl pravidelně zajišťován (každou středu), a to jak na území městské části 

Prahy 12, tak i na území MČ Prahy Libuše.  

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 

V příloze uvádíme krátkou kasuistiku klientky, včetně plánu, resp. revize plánu sociální práce. 

  

PRAHA, 1. 7. 2016, ZPRACOVAL ALEŠ STRNAD., VEDOUCÍ TERÉNNÍHO PROGRAMU 

 

PŘÍLOHA – KASUISTIKA S PLÁNEM SOCIÁLNÍ PRÁCE – 

REVIZE PLÁNU SOCIÁLNÍ PRÁCE 

ŽENA, 54 LET 

Paní K. je trvale bytem – OBEC X -, okres – MIMOPRAŽSKÝ Y -. Dlouhodobě však pobývá se svým příte-

lem na území Prahy, a to v poničeném domě poblíž – MÍSTA Z -. Klientka byla dlouhodobě bez občanské-

ho průkazu, bez finančního příjmu a nadužívala alkohol. Na základě nadužívání alkoholu, nedostatečné 

výživy a dlouhodobého bezdomovectví začala trpět zdravotními problémy (cirhóza jater, onemocnění dol-

ních končetin, psychické problémy). Na základě intervence terénních pracovníků NADĚJE byl klientce za-

jištěn v minulosti doprovod a asistence při úředním jednání, a to podání žádosti na vystavení občanského 

průkazu. Další kroky vedoucí ke změně situace však klientka nadále odmítala. Důvodem byla zejména zá-

vislost na alkoholu. Finanční příjem si zajišťovala zejména žebráním či drobnou výpomocí, a to zejména 

v oblasti Sídliště Písnice. Koncem měsíce dubna 2016 se klientka dostavila na ÚMČ Praha - Libuš 

s žádostí o součinnost při řešení její tíživé situace. Klientka byla následně opakovaně navštívena terénní-

mi pracovníky v místě přespávání – klientce byla zajištěna materiální pomoc, dále sděleny možnosti vyu-

žívání sociálních služeb pro lidi bez domova a stanoven plán sociální práce. Následně byl klientce zajištěn 

doprovod a asistence při úředním jednání na úřadu práce. Při tomto jednání bylo pracovnici úřadu práce 

sděleno, že klientka vzhledem ke svému zdravotnímu a psychickému stavu není schopna absolvovat ces-

tu do spádového úřadu práce v – OBCI X -, tudíž byla sjednána možnost evidence na úřadu práce v Praze 

– P –. Klientka byla tedy zaevidována na úřadu práce Praha – P – a zároveň byla podána žádost na při-
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znání dávek hmotné nouze, resp. příspěvku na živobytí. Na základě rozhodnutí, které by mělo být klientce 

zasláno na doručovací adresu nízkoprahového denního centra NADĚJE, bude následně zajištěn pravidel-

ný finanční příjem. Klientka dále motivována k opuštění současného místa přespávání – klientce nabídnu-

ta možnost zprostředkování celodenního ubytování v rámci pobytové sociální služby či komerční ubytovny. 

Pro tento účel by následně bylo možné podat žádost na přiznání doplatku na bydlení, ze kterého by si uby-

tování mohla hradit – klientka uvedenou možnost prozatím odmítá. Dále klientka motivována 

k pravidelným návštěvám u lékaře a dodržování abstinence – klientka v současné době dochází na lékař-

ské kontroly v rámci nemocnice – N – a dodržuje abstinenci. V průběhu měsíce června bude klientce zajiš-

těn doprovod terénním pracovníkem na úřad práce Prahy – P –, a to na schůzku ke zprostředkovateli za-

městnání a následně i k pracovnici oddělení hmotné nouze – s klientkou dohodnuto, že následující 

návštěvy úřadu práce v dalších měsících již absolvuje sama. Nadále budeme klientku motivovat 

k využívání sociálních služeb pro lidi bez domova, včetně možnosti zprostředkování ubytování. 

Plán sociální práce: 

1) Zajistit doprovod na úřad práce, a to z důvodu evidence a podání žádosti na přiznání dávek 

hmotné nouze, resp. příspěvku na živobytí – splněno 

2) Zajistit klientce doručovací adresu z důvodu možnosti přebírání úřední korespondence – splněno 

3) Udržení pravidelného kontaktu s klientkou v rámci pěší terénní práce - splněno 

4) Motivování klientky k abstinenci, užívání předepsaných léků a návštěvy lékařských kontrol – spl-

něno 

5) Motivování klientky k využívání sociálních služeb pro lidi bez domova, a to nejen služeb v rámci 

terénního programu, ale i dalších ambulantních sociálních služeb v rámci nízkoprahového denní-

ho centra NADĚJE (možnost pravidelné stravy, hygieny, výměny ošacení, psychologických a 

zdravotních služeb) – prozatím nesplněno 

6) Motivování klientky k opuštění současného místa přespávání – možnost zprostředkovat celoden-

ní ubytování v rámci pobytové sociální služby (azylový dům) či ubytování na komerční ubytovně – 

prozatím nesplněno 

 

Stav k 30. 6. 2016  

V průběhu měsíce června 2016 byl klientce zajištěn doprovod terénním pracovníkem na Úřad práce Prahy 

– P –. Klientka se dostavila ke zprostředkovateli zaměstnání a následně i na oddělení hmotné nouze. Kli-

entce byl přiznán Úřadem práce v – OBCI X - příspěvek na živobytí ve výši 3.410 Kč. Z důvodu zhoršené-

ho zdravotního stavu, včetně situace, kdy se klientka dlouhodobě zdržuje na území hlavního města Prahy 

(nikoliv v místě trvalého bydliště), bude klientka nadále v evidenci Úřadu práce pro Prahu – P –. Klientka 

nadále motivována k absolvování pravidelných lékařských prohlídek, zároveň motivována k opuštění sou-

časného místa přespávání, pro tento účel by bylo možné klientce zprostředkovat celodenní ubytování 

v rámci pobytové sociální služby (azylového domu) – klientka uvedené prozatím nadále odmítá. 

S klientkou bude nadále udržován kontakt v rámci pěší terénní práce na území Prahy 12, resp. MČ Pra-

ha-Libuš, zároveň bude klientce v průběhu měsíce července zajištěn doprovod na Úřad práce pro Prahu 

-  P –, a to na oddělení hmotné nouze, v následujících měsících si již bude klientka úřední jednání zajišťo-

vat samostatně. 

Revize plánu sociální práce: 
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1) Zajistit klientce stabilní finanční příjem – splněno – klientce byl přiznán příspěvek na živobytí 

v rámci dávek hmotné nouze ve výši 3.410 Kč 

2) Zajistit klientce doprovod na Úřad práce, a to ke zprostředkovateli zaměstnání a následně i na 

oddělení hmotné nouze – splněno – klientce uvedené zajištěno v měsíci červnu, stejně tak bude 

zajištěno i v měsíci červenci – klientce sděleny a vysvětleny informace, aby byla schopná od mě-

síce srpna na Úřad práce již samostatně docházet 

3) Motivování klientky k využívání sociálních služeb pro lidi bez domova, a to nejen služeb v rámci 

terénního programu, ale i dalších ambulantních sociálních služeb v rámci nízkoprahového denní-

ho centra NADĚJE (možnost pravidelné stravy, hygieny, výměny ošacení, psychologických a 

zdravotních služeb) – prozatím nesplněno – klientka nabízené sociální služby mimo služby terén-

ního programu prozatím odmítá využívat, a to zejména z důvodu zhoršeného pohybu, dále 

z důvodu vzdálenosti do centra města, kde jsou uvedené služby poskytovány 

4) Motivování klientky k opuštění současného místa přespávání – možnost zprostředkovat celoden-

ní ubytování v rámci pobytové sociální služby (azylový dům) či ubytování na komerční ubytovně – 

prozatím nesplněno – klientka prozatím odmítá současné místo přespávání opustit, a to zejména 

z důvodu společného využívání místa přespávání s přítelem, který místo nechce opustit, jelikož 

vlastní psa, kterého se nechce vzdát – nicméně zajištění společného ubytování, včetně ubytování 

se psem není v sociálních službách možné a ubytování v rámci komerčních ubytoven velmi ob-

tížné 

 

 


